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The eDisciple 
A new weekly teaching email. 

Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week. 

 
 
Yeshua called His disciples to become like children, 
divesting themselves of egoistic self-importance. 
 

Become Like Children 
 
After the transfiguration, on their way back to 
Capernaum from Caesarea Philippi, the twelve 
disciples argued over rank. They “discussed with one 
another which of them was the greatest” (Mark 
9:34); they wanted to know, “Who then is the grea-
test in the kingdom of heaven?” (Matthew 18:1). 
Apparently, they conducted the argument on the 
road quietly and out of the Master’s earshot. 
Nevertheless, He knew what words had been 
exchanged. He knew “what they were thinking in 
their heart” (Luke 9:47). 
Not long afterward, they arrived at Peter’s house. 
He and his wife probably had several children. The 
Master called one of the children to His side. He 
took the child up in His arms and stood him before 
the disciples. He declared, “Amen, I say to you, 
unless you are converted and become like 
children, you will not enter the kingdom of 
heaven” (Matthew 18:3). 
Unless we “are converted and become like children,” 
we will not enter the Messianic Era. This saying is 
similar to the central thesis of the Sermon on the 
Mount: “For I say to you that unless your 
righteousness surpasses that of the scribes and 
Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven” 
(Matthew 5:20). The saying is also similar to two 
passages from the apocryphal Gospel of Thomas: 
 

Jesus saw some infants at the breast. He 
said to his disciples, “These infants at the 
breast are like those who enter into the 
kingdom.” They said to him, “Shall we 
then enter the kingdom as infants?” 
(Gospel of Thomas) 

 
I have said that whoever among you beco-
mes a child will recognize the kingdom and 
will become greater than John. (Gospel of 
Thomas) 

 
 

De eDiscipel 
Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail. 

Verwerf elke week nieuw inzicht in de 
verhalen en leringen van de Meester. 

 
 
Yeshua riep Zijn discipelen op om te worden als kin-
deren en zich te ontdoen van egoïstische eigenbelang. 
 

Worden als kinderen 
 
Na de transfiguratie, op hun weg terug van Caesarea 
Filippi naar Kapernaüm, twistten de twaalf discipelen 
over belangrijkheid. Zij "discussieerden met elkaar 
wie van hen de grootste was" (Marcus 9:34); zij 
wilden weten: "Wie is dan de grootste in het 
koninkrijk der hemelen?" (Mattheüs 18:1). 
Blijkbaar voerden zij de discussie onderweg in 
stilte en buiten het gehoor van de Meester. 
Niettemin wist Hij welke woorden er waren 
gewisseld. Hij wist "wat zij in hun hart dachten" 
(Lukas 9:47). 
Niet lang daarna kwamen zij aan bij het huis van 
Petrus. Hij en zijn vrouw hadden waarschijnlijk 
meerdere kinderen. De Meester riep een van de 
kinderen bij Zich. Hij nam het kind in Zijn armen en 
plaatste het vóór de discipelen. Hij verklaarde: "Amen, 
Ik zeg u, tenzij gij u bekeert en wordt als kinderen, zult 
gij het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan" 
(Mattheüs 18:3). 
Tenzij wij "ons bekeren en worden als kinderen," 
zullen wij het Messiaanse Tijdperk niet binnengaan. 
Dit gezegde is gelijk aan de centrale stelling van de 
Bergrede: "Want Ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid die 
van de schriftgeleerden en Farizeeën overtreft, zult gij 
het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan" 
(Mattheüs 5:20). De spreuk lijkt ook op twee passages 
uit het apocriefe Evangelie van Thomas: 
 

Jezus zag enkele zuigelingen aan de borst. Hij 
zei tot zijn discipelen: "Deze zuigelingen aan de 
borst zijn gelijk aan hen die het koninkrijk 
binnengaan." Zij zeiden tot hem: "Moeten wij 
dan als zuigelingen het koninkrijk 
binnengaan?" (Evangelie van Thomas) 

 
Ik heb gezegd dat wie van jullie een kind 
wordt, het koninkrijk zal erkennen en groter 
zal worden dan Johannes. (Evangelie van 
Thomas) 

 
 



What does it mean to be “converted” and 
become like children? In this context, it does not 
mean to convert from one religion to another; it 
means to change from one state of mind to 
another. In this context, repentance from sin is 
not in view as much as turning from a haughty 
attitude and adopting a lowly social station. In 
jockeying for position and greatness, the 
disciples have demonstrated the wrong attitude. 
That type of self-aggrandizement, selfish 
ambition, and haughty egotism has no place 
among those truly seeking to enter the kingdom. 
One who desires to see the Messianic Era should 
not consider himself among the great and 
worthy; he should consider himself lowly as a 
child among adults. 
The disciples are to become like a child in terms of 
self-evaluation of their own status. To be like a 
child has little or nothing to do with any character 
traits supposedly typical of children. Instead, the 
child represents the lowest rung of the 
ladder. A child is dependent upon others and 
under the authority and care of others. A child 
does not think of himself as a peer to the adults 
around him and therefore equally worthy of 
prestige and honor as his parents. He naturally 
considers himself lower than, dependent upon, 
and subordinate to the adult world around him. 
The child has not yet achieved independence or 
the right to self-determination. To “become like a 
child” means to forgo the egoic sense of self, 
honor, dignity, and prestige one might assume he 
or she deserves. To become like a child means 
taking the lowest place, to be a “little one.”
A true disciple adopts an attitude of self
replacing his own sense of self-importance with a 
humble posture of subordination. The Master 
explains, “Whoever then humbles himself as this 
child, he is the greatest in the kingdom of heaven” 
(Matthew 18:4). In other words, the one who truly 
considers others as more important than himself is 
the one who will find himself first in the kingdom.
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Wat betekent het om "bekeerd" te worden en te 
worden als kinderen? In deze context betekent het niet 
bekeren van de ene godsdienst naar de andere; het 
betekent veranderen van de ene gemoedstoestand 
naar de andere. In dit verband gaat het niet zozeer om 
berouw over de zonde als wel om het zich afkeren van 
een hooghartige houding en het innemen van een lage 
maatschappelijke positie. In het jagen naar positie en 
grootheid hebben de discipelen de verkeerde houding 
laten zien. Dit soort zelfverheerlijking, zelfzucht
ambitie en hoogmoedig egoïsme horen niet thuis bij 
hen die werkelijk het koninkrijk willen binnengaan. 
Iemand die verlangt naar het Messiaanse Tijdperk 
moet zichzelf niet beschouwen als een van de groten 
en waardigen; hij moet zichzelf beschouwen als e
kind te midden van volwassenen.
De discipelen moeten worden als een kind in termen 
van zelfevaluatie van hun eigen status. Te worden als 
een kind heeft weinig of niets te maken met karak
tertrekken die zogezegd typisch zijn voor kinderen. Wel 
staat het kind voor de laagste trede van de so
ladder. Een kind is afhankelijk van anderen en staat 
onder het gezag en de zorg van anderen. Een kind 
beschouwt zichzelf niet als een gelijke van de volwas
senen om hem heen en daarom evenveel prestige en 
eer waardig als zijn ouders. Het beschouwt zic
nature als lager dan, afhankelijk van, en ondergeschikt 
aan de volwassen wereld om zich heen. Het kind is nog 
niet onafhankelijk en heeft nog geen recht op zelfbe
schikking. "Worden als een kind" betekent afzien van 
het egoïstische gevoel van eige
digheid en prestige waarvan iemand zou kunnen den
ken dat hij of zij die verdient. Worden als een kind 
betekent de laagste plaats innemen, een "kleintje" zijn.
Een ware discipel neemt een houding van zelfverloo
chening aan en vervangt zijn eigen gevoel van belang
rijkheid door een nederige houding van ondergeschikt
heid. De Meester legt uit: "Wie zich dan vernedert als 
dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der he
melen" (Matt. 18:4). Met andere woorden, degene die 
anderen werkelijk belangrijker vindt dan zichzelf, is 
degene die de eerste zal zijn in het koninkrijk.
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